Efter Generalforsamlingen
Efter den afholdte generalforsamling i Syddjurs Teaterforening har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Liselotte Schlægelberger mobil: 28 72 52 98/ mail:syddjursteater@gmail.com
Næstformand: Kjeld Pedersen mobil: 21 75 56 85/ mail: kjeld.p@mail.dk
Sekretær: Annette Johansen mobil 22 94 54 10/ mail: ael.johansen@gmail.com
Kasserer: Kirsten Frederiksen mobil: 40 35 99 66/ mail: kfas@gmail.com
PR/Marketing: Gitte Johansen mobil 25 33 78 20 mail: gpjohansen@gmail.co
PR/Marketing: Helle Fibiger mobil 30 89 22 95/ mail: helle@ergo-sum.dk
Nyhedsbreve og
Kontaktperson vedrørende billetter: Ole Schøler mobil 23 71 62 10/ mail ole@os-connection.dk

Teaterseminar og Den nye sæson:
Bestyrelsen deltog i november på teaterseminar i Kolding. Seminaret er det sted hvor alle turnerende teatre
præsenterer deres tilbud for den kommende sæson.
Et imponerende udbud af kvalitetsteater i alle genrer indenfor teateret spændende fra klassisk drama til
eksperimenterende ny dramatik suppleret med stærke bud indenfor opera, musikteater og kropsteater.
Et seminar som, mens man var tilstede, gjorde det svært at være pessimist på vegne af dansk scenekunst.
Efter seminaret har bestyrelsen arbejdet videre med de forestillinger, som vi fandt mest interessante for
vores publikum i Syddjurs teaterforening, og vi har nu landet programmet for sæson 2019/2020, som vil
blive offentliggjort i marts måned. Vi kan love et spændende og varieret program, som forhåbentlig vil give
vores medlemmer lyst til at tage del i de oplevelser, som vi glæder os til at tilbyde. Der er en stor bredde i
repertoiret og der vil være mulighed for at få nye oplevelser i for nogle forestillingers vedkommende nye
omgivelser. Det er et af bestyrelsens mål, at gøre oplevelsen ved vores arrangementer så god som mulig
indenfor de rammer, som er os givet. Vi vil derfor også i bestyrelsen via samarbejde med samarbejdspartnere tilstræbe at gøre udbyttet af den enkelte forestilling så stort som muligt.

Næste forestillinger i denne sæson:
SVEND, KNUD OG VALDEMAR Fuglsøcentret 7. FEBRUAR 2019 KL. 19:30
Figaros og Den Ny Opera med:
"Svend, Knud og Valdemar" eller "Kongemordet i Roskilde" eller "Slaget på Grathe Hede”, et historisk,
romantisk udstyrsstykke i fem changementer med indlagte sange.
Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre et stykke om slaget på Grathe Hede, hvor alt går galt, blandt
andet fordi intrigerne mellem skuespillerne ikke kan skjules.
Opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny Opera har føjet ekstra sangnumre fra både opera, operette og
musical til Peter Fristrups teaterstykke, der siden premieren i 1887 har holdt sig på repertoiret og fornøjet
publikum over hele landet.
Alle rollerne varetages af sopranen Lisbeth Kjærulff, barytonen Hans Dueholm og den nytilkomne
skuespiller og sanger Kristian Jensen. Og som bonus svæver sangeren og revyskuespilleren Rasmus
Krogsgaard over vandene i en enkelt scene i skikkelse af "Knud Lavards Ånd".
Orkestret er Figaros faste husorkester One Big Man Symphony Orchestra - pianist m.m. Allan Dahl Hansen.
Idé og instruktion: Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff og Kristian Jensen
Musikalsk ledelse: Allan Dahl Hansen
Gendigtning: Dueholm, Kjærulff og Jensen
Kostumer: Nathalie Meldgaard
Produktion: Figaros og Den Ny Opera
Billetpriser: Voksne: løssalg 180 (medlemmer 125) Unge under 25 år: 55
Billet købes på følgende vis: På hjemmesiderne GoSyddjurs.dk eller Syddjursteaterforening.dk eller ved
døren på forestillingsaftenen. Billetsalg ved døren starter kl. 19.00

MUSIK & EVENTYR Fuglsøcentret 28. FEBRUAR 2019 KL. 19:30
Oplev eventyrlig fortælling og vidunderlige toner.
Dansk teaters førstedame Ghita Nørby, den verdensberømte blokfløjte-virtuos Michala Petri og
strengemesteren Lars Hannibal på guitar og lut, har sammen skabt en forestilling med musikalsk magi og
eventyrstemning.
Det er en forestilling i 10 scenebilleder, hvor tekst og musik veksler i et smukt og harmonisk forløb. Ord og
toner bruges til at fortælle om livets mystik og enkelhed.
Ghita Nørby har et nærvær, som kan mærkes selv på de bagerste rækker. Hun formår at formidle sin
fortælling med en følsomhed og forståelse, der bærer præg af hendes store erfaring i livet såvel som på
scenen. Og sammen med de to virtuoser Michala Petri og Lars Hannibal skabes denne fantastiske
forestilling, der i en blanding af skøn musik og fortælling leder publikum på en forunderlig rejse gennem
eventyrets verden.
Pressen skrev blandt andet:
“Det var smukt. En perfekt aften i selskab med kunstnere, hvis talenter rækker ud over det almindelige og i
en forestilling, der også ligger uden for, hvad vi normalt præsenteres for” og “det lykkedes at skabe en
intimitet som kombineret med det tårnhøje kunstneriske niveau og resulterede i en STOR AFTEN”.
Forestillingen varer ca. 2x45 min. plus pause
Medvirkende:
Skuespiller Ghita Nørby
Blokfløjte-virtuos Michala Petri
Strengemesteren Lars Hannibal på guitar og lut
Producent: Nørby Petri Hannibal
Billetpriser: Voksne: løssalg 180 (medlemmer 125) Unge under 25 år: 55
Billet købes på følgende vis: På hjemmesiderne GoSyddjurs.dk eller Syddjursteaterforening.dk eller ved
døren på forestillingsaftenen. Billetsalg ved døren starter kl. 19.00

KURT OG KIRSTEN Fuglsøcentret 11. APRIL 2019 KL. 19:30
Kurt og Kirsten er lykkelige. De falder på knæ for hinanden og lover hinanden højt og helligt at blive skilt
efter 30 års ægteskab. De er enige om beslutningen. Boet skal deles og ringene returneres - og så skal de
have taget et skilsmissebillede.
Men kan man overhovedet forlade hinanden efter 30 års samliv? Er der noget der hedder lykkelige
skilsmisser? - og kan man blive skilt for at genoplive ægteskabet?
Forestillingen “Kurt og Kirsten” har både tragedie og absurd komedie i sig - og handler om kærlighed på
godt og på ondt - og om at opdage hinanden på ny.
Dramatiker Kristina Lugn (født 1948) er en af tidens største svenske dramatikere. Hendes værker spilles på
teatre over hele Sverige - bl.a. på Stockholm Stadsteater - hvor også “Rut og Ragner” som forestillingen
hedder på svensk, har haft stor succes siden 2003. Hun blev indvalgt i det svenske akademi i 2006, og hun er
bl.a. blevet tildelt Selma Lagerlöfs litteraturpris i 1999 og Bellmanprisen i 2003.
Forestillingen varer ca. 85 min. uden pause
Medvirkende: Sonja Oppenhagen og Henrik Koefoed
Iscenesættelse: Jan Hertz
Dramatiker: Kristina Lugn
Producent: Louise Schouw
Billetpriser: Voksne: løssalg 180 (medlemmer 125) Unge under 25 år: 55
Billet købes på følgende vis: På hjemmesiderne GoSyddjurs.dk eller Syddjursteaterforening.dk eller ved
døren på forestillingsaftenen. Billetsalg ved døren starter kl. 19.00

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer
ønskes af bestyrelsen for Syddjurs Teaterforening

